
Știți cu toții că, ta lucrările Congresului 
al XXI-lea al P.C.U.S., care au avut 
loc ta Moscova in ianuarie anul ace

sta, a participat și o delegație a Partidului Mun
citoresc Romîn, in frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Luminoase învățături
Despre acest eveniment de o covirșitoare însem

nătate istorică, tovarășul Gheorghe Gheorghiu -Jej 
a făcut o largă expunere in cadrul adunării acti
vului C.C. al P.M.R. și al comitetelor de partid 
orășenesc și regional București, adunare care s-a 
ținut în ziua de 6 martie, in Capitală.

Imaginea minunatelor înfăptuiri ale septenalu- 
lui, care vor prinde viață pas cu pas, prin hărnicia 
și priceperea poporului sovietic, condus de partid, 
a stîrnit entuziasm și emo|ie in inimile celor din 
sală, în inimile tuturor oamenilor muncii din pa
tria noastră.

„Pe măsura înaintării Uniunii Sovietice spre co
munism, — a spus tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, va apare tot mai clar în fa|a lumii tabloul 
măreț al acelei societăți drepte pe care au visat-o 
cele mai înaintate minți ale omenirii".

Și cuvintele acestea au un înțeles adine și viu. 
Fiindcă pentru fiecare om cinstit din lume, gigan
tica dezvoltare pe care o ia industria grea sovie
tică, succese’e uimitoare ale științei și tehnicii 

sovietice, înflorirea nemaiînti'-nită a agriculturii, 
sint oglinda de cleștar in care se răsfringe viito
rul luminos al poporului sovietic. Fiecare dintre 
aceste înfăptuiri înseamnă un pas uriaș pe drumul 
făuririi celui mai înalt și cutezător vis : comu
nismul.

Vorbind despre întrecerea economică pașnică, 
pe care Uniunea Sovietică a pornit-o cu S.U.A., to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a arătat că mă
rețele cifre ale planului septenal oglindesc forța 
econom că uriașă, mereu crescîndă, a sistemului 
socialist, în contrast cu cel capitalist, care e tot 
mai șubrezit, măcinat de crize, mizerie și șomaj. 
Iar ritmul uimitor de dezvoltare al economiei so
vietice, va face ca in viitorul apropiat producția ca
pitalistă cea mai ridicată să fie ajunsă din urmă și 
depășită.

Arătind că lucrările Congresului au fost o pi'dă 
strălucită de dezvoltare creatoare a învățăturii^

(Continuare in pag. a IV-a)

EȘTI OIN ACEEAȘI UNITATE
CE BOGATA ȘI FRUMOASA POATE FI VIAȚA PIONIEREASCA INTR-0 
UNITATE CIND FIECARE DETAȘAMENT E ACTIV CIND FIECARE 
1ȘI ADUCE CONTRIBUȚIA LA ACTIVITATEA GENERALA! ACEASTA 
O DOVEDESC Șl VEȘTILE DE MAI JOS, PE CARE LE-AU AȘTER
NUT PE HIRTIE PIONIERII DE LA ȘCOALA DE 7 ANI NR. 1 UNI

TATEA DE PIONIERI NR. 3 DIN BAIA MARE, TOȚI INTR-0 ZI.

INSTIND AMINTIREA EROILOR UTECIȘTI

Ne-am făcut în clasă un 
colț al U.T.C.-ului. Am pus 
acolo chipuri care ne sint 
dragi nouă pionierilor: eroi 
care au căzut în lupta grea 
pentru ca noi, copiii să fim 
azi fericiți. Numele lor ne 
sînt cunoscute. Vrem să le 
cunoaștem, însă, și viața și 
lupta, mai amănunțit. De- 
aceea am rugat pe tovarășa 
învățătoare și pe tovarășa 
instructoare să ne ajute.

Ultima dată am aflat cum

a căzut, străpuns de gloan
țele moșierilor și fabrican
ților ucenicul utecist Vasile 
Roaită. El a tras 6irena Gri- 
viței la greva din 1933. Fie
care dintre noi vrea să fie 
tot atît de dîrz și curajos 
pe cît a fost Vasile Roaită I

Respectăm numele eroilor 
uteciști și ne străduim să 
cinstim amintirea lor prin 
fapte bune, pionierești.

PAUL PETRE 
cl. a Il-a A

VOM ÎNGRIJI mai bine cărțile
La noi în clasă se mal 

întîmpla să vezi cîte-o carte 
pătată sau cu file rupte, ba 
unii obișnuiau să se și bată 
cu cărțile...

De curînd însă, detașa
mentul nostru a vizitat tipo
grafia din oraș. Tovarășii 
de la tipografie ne-au con
dus prin toate secțiile și 
ne-au explicat tot drumul 
plumbului și al hîrtiei. 
Am văzut mașini inte
resante care, mînuite de un 
singur om, culeg literele ce 
alcătuiesc un text. Ne-a mi
nunat îndemînarea cu care 
tipografii aleg literele cu 
mîna pentru unele titluri. 
Am văzut cum se paginea

ză ziarul nostru local „Pen
tru socialism" 1

Cînd am ajuns la mașina 
care tipărea .diferite impri
mate, o tovarășă tipografă 
ne-a lăsat să tipărim și noi 
niște imprimate.

Am mai văzut și alte 
mașini. Dar mai. ales am 
înțeles cîtă muncă se cere 
pentru tipărirea unui ziar, 
cu atît mai mult, a unei 
cărți 1 De aceea ne-am și 
angajat noi, pionierii, de a 
păstra cu mai multă grijă 
cărțile noastre.

MARINCA MIHAI 
detașamentul nr. 18

NU O TONA CI... TREI

De-obicei ne socotim bine 
puterile înainte de a porni 
la o acțiune. La ultima a- 
dunare de unitate am ho- 
tărit să sțrîugem 1000 kg 
de fier vechi. Am uitat, 
îndă, să trecerii atunci la 
socoteală entuziasmul pio
nierilor noștri I Chiar a 
doua zi după adunare. în 
toate detașamentele, acțiu
nea a pornit cu mult 
avint.

Cu toții am pornit să co- 
trobăim pretutindeni unde 
bănuiam măcar că se poate 
găsi fier vechi. Un crrup de 
pionieri a descoperit, pe 
malul rîulețului care trece 
pe lingă baia centrală, un 
adevărat ..depozit" de fier 
vechi. Zăcea acolo neștiut

de nimeni, cine știe de cînd! 
L-am transportat la școală. 
Alții au găsit de asemenea 
o sursă bogată de fier 
vechi printre dărâmăturile 
unei clădiri care se reclă
dește, undeva prin Piața 
Gării. Cu destulă greutate, 
pentru că 'drumu-i lung, pio
nierii au cărat fierul de 
acolo 1a școală. S-au dis
tins în mod deosebit în 
aceste acțiuni pionierii Dra- 
goș, Iacob, Dragomrr, Mu- 
reșanu, Pop, Fodor și alții.

Rezultatul ? în loc de o 
tonă am reușit să strîngem 
trei tone de fier vechi I

LAZAR VOICHIȚA 
președinta detașamentului 

nr. 14

LA NOILE BLOCURI

E o preocupare mai ve
che a noastră aceea de a 
cerceta și cunoaște tot ce 
s-a făcut în orașul nostru 
în anii puterii populare. 
Printre altele, începrnd din 
1950, a crescut, an de an, 
un nou cartier în Baia Ma
re : cartierul blocurilor mun
citorești.

Detașamentul nostru a 
pornit, deunăzi, într-o „ex
cursie" prin noul cartier. 
Am admirat blocurile mari, 
frumoase, cu locuințe con
fortabile pentru muncitori. 
Cu mult interes ne-am oprit 
1a noua școală, încă în 
construcție. Ea va avea pe
ste 12 săli de clasă, labo
ratoare și multe altele și 
își va deschide porțile în 
anul viitor. Acolo l-am în- 
tîlnit'și' pe tovarășul Szabo 
Nicolae. iînăr zîdar. și tot
odată instructor al unuia 
din detașamentele din uni
tatea noastră. Ni s-a spus 
că e unul din muncitorii 
fruntași, iar noi , ne-am 
bucurat mult.

Am vizitat îndelung a-

cest șantier al blocurilor. 
Tovarășul Ion Grebeș, care 
e șef de detașament la a- 
cesțe construcții, ne-a vor
bit despre succesele con
structorilor și ne-a prezen
tat pe cîțiva dintre ei: pe 
acei din brigada de dul
gheri a tovarășului Nagy și 
pe zidarii din brigada to
varășului More. Ei și-au 
arătat bucuria că am venit 
să-i vedem la lucru. Ne-au 
spus că ar fi bucuroși 
dacă 1a terminarea școlii 
vom veni să muncim ală
turi de ei ; așa cum a fă
cut și tovarășul Szabo. Unii 
s-au și hotărît să urmeze 
această cale.

La despărțire am promis 
noilor noștri prieteni că 
vom scrie și „Scînteii pio
nierului" despre cele ce-am 
văzut în mica noastră „ex
cursie", despre faptul că 
prin munca înflăcărată a 
constructorilor înflorește 
iubitul nostru oraș.

Răspunzînd sarcinilor reieșite din Hotăririle Plenarei a 
VI a a C.C. al U.T.M., mii fi mii de tineri s-au angajat 
in acțiuni patriotice. In frunte cu utemiștii, tinerii con
struiesc drumuri, supun cursul apelor, plantează pomi, ajută 
la șantierele de construcții. Iar pionierii, urmînd exemplul 
utemiștilor, frații lor mai mari, dau și ei o mină de ajutor 
ori unde e nevoie.

HEDA GLUCH 
detașamentul nr. 10
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Cum să traducem
în viața Hotărîr le

b- Pentru participanții individuali:
— SA ADUNE OMIZILE DE PE TREI POMI 

RODITORI, SA PLANTEZE Șl SA ÎNGRI
JEASCĂ CEL PUȚIN TREI POMI-

— SA ALTOIASCĂ MINIMUM TREI POMI

ALTOIREA

Extrase din regulamentul 
Concursului micilor naturaliști

Lucrări din sectorul pomicol.
a. Pentru participanții in colectiv: ■
— SA PLANTEZE Ș| SA ÎNGRIJEASCĂ IN 

LIVEZI MINIMUM 30 DE POMI FRUCTIFERI

Cu eintec, veselie șt cu mu de puieți plantați... Așa intimpină 
primăvara micii naturaliști.

PLANTAREA POMILOR.,.
...respectiv a puieților, necesită cîteva lucrări deosebite; 

pregătirea gropilor, pregătirea puieților pentru plantat, și plantarea 
propriu zisă.

• PREGĂTIREA GROPILOR. In general, gropile pentru puieți 
trebuie să aibă adincimea de 60-70 cm. iar diametrul de 30-40 cm.

Dacă gropile n-au fost făcute încă din toamnă, și pămintul 
nu este afinat și aerisit, acum. cind se sapă, se va pune pămintiR 
de o parte și de alta a gropii. Stratul de pămint de ia suprafață 
•■’e 20—25 cm. se va pune, să zicem in dreapta, iar celălalt in stî-iga.

• PREGĂTIREA PUIEȚILOR. Puieții scoși din pepinieră se 
cvătă de ramurile de pe tuipine — se lasă numai la virf ce! mult 
3-4 ramuri. De asemenea se retează virfurile rădăcinilor și rădăcinile 
r mte in timpul scoaterii din pămint. Astfel pregătiți, puieții sint 
ținuți citeva ore înainte de plantare cu rădăcinile intr-un amestec 
de bălegar proaspăt cu apă.

• PLANTAREA. Sc face într-o zi noroasă sau spre seară cind 
soarele nu mai are multă putere. Este recomandabil ca operația 
plantării să se execute de către doi pionieri; unu) ține puietul in 
poziție verticală, iar celălalt trage păiBtntu! in jurul pomului. La 
început șe presară pe fundul gropii un strat de pămint din cel de 
la suprafață, bme mărunțit. Apoi se așază puietul în mijlocul gropii 
ți sț trage pămintul in jurul său. Nu se va ingropa puietul mai 
mult dent a fost faainte. La sfirșit. pămintul se calcă pentru a fixa 
mai bine rădăcina pomului.

Lingă puieL in partea de nord, se înfige în pămint un arac 
care se reagă apoi de puiet cu rafie sau cu bumbac. Acesta es'.e 
„tutorele" care sprijină ou e’.ul pină ce acesta își înfige rădăcinile 
in păjnint. Nu nu: rămin? decit -ă fie văruit și cu aceasta, operația 
d plantare este gata. După plantare, timp de cîteva săptăm’ni, 
puieții se uJă în E-eca-e seară.

...este o operație tehnică prin care se unesc două 
plante sau două porțiuni de plantă, una numită altoi 
și cealaltă port-altoi

Se cunosc mai multe sisteme de altoire. Noi pre
zentăm unul dintre ele, care este ușor și se execută 
incepind din luna februarie — altoirea în despicătură. 
Acest sistem se aplică in general atunci cirul se alto
iesc puieții din pepinieră. Cum se procedează! Se 
retează cu fierăstrăul tulpina puietului pe care vrem 
să i altoirii cam la 10—20 cm deasupra pămintului. 
Tăietura se netezește apoi cu briceagul. După aceea, 
se crapă tulpina portaltoiului peste mijloc pe o lun
gime de 4—5 cm cu ajutorul cosorului sau al bricea
gului de altoit (Fig. /). Se pregătesc apoi alt oii. 
Tăieturile pe altoi trebuie executate dintr-o singură 
mișcare a briceagului, și au lungimea tot de 4—5 cm.

Tăietura efectuată la 
altoi începe totdeauna 
cu 1 cm mai sus, de 
o parte și de alta a 
unui mugure conside
rat mugure de rezer
vă. pentru cazul in 
care altoiul se rupe- 
După ce i-am dat al
toiului forma descrisă 
mai sus, se scurtează 
lăsindu-se numai 2—3 
ochi (muguri) (Fig. 
2). Se fixează apoi al
toiul în despicătură 
port altoiului. Operația 
aceasta se face in UȘ° 
fel incit zonele gene
ratoare ale port-altoiu- 
lui să se suprapună cu 
cele ale altoiului. Cind 
port-altoiul este mai 
gros (3—6 cm) atunci 
se pun doi altoi, unul 
de-o parte și altul in 
cealaltă parte a des- 
picăturii. (Se lasă a- 
mîndoi pină cind s-au 
prins. Apoi, unul din
tre ei se suprimă, pen
tru a obține o singu
ră tulpină) După a- 
ceea în jurul despică- 
turii se leagă foarte 
strins cu rafie, pentru 
a fixa cit mai bine al
toiri! de port-altoi. !to
curile rănite se 
cu ceară de 
(Fig. 3)

ung 
altoit.

In rindurile de mai jos prezentăm citeva mijloace și pro
cedee de orientare in excursie:

ORIENTAREA CU BUSOLA
âusola este mijlocul tehnic cel mai perfect cu ajutorul 

c, reia se pot determina direcțiile cardinale. Pentru ca acul 
b -cc ei să funcționeze normal este necesar ca bpscla să fie 
a,erată pe un plan orizontal și să fie cit mai departe de 
ir luența unor mase de fier (’inii ferate, uzine, mașini etc) 
sau chiar a unor obiecte metalice apropiate. Cu ajutcr-.il 
busolei se pot afla ziua și noaptea, pe soare sau pe ploaie 
direcțiile cardinale

indică ora 1 de pe cadranul ceasului cu centrul ceasu
lui. S-a format un unghi cu virful în centrul ceasu ui. 
Cu alt fir de iarbă sau cu un băț de chibrit ducem bisec- 
tcarea unghiului. Direcția bisectoarei, de fa virful unghiului 
spre marginea cadranului arată punctul cardinal sud, 
(ntia-ă-zil

ORIENTAREA CU AJUTORUL STELELOR

ORIENTAREA CU CEASUL

In acest fel de orien
tare se pun două con- 
di -luni: să avem un 
ceas care funcționea
ză bine șj să avem 
soare. îndreptăm cea
sul cu orarul (limba 
scurtă) exact în di
recția soarelui. Apoi, 
cu un fir de iarbă sau 
un băț de ch’brtt, 
unim diviziunea care

După siele, nordul ne este indicat de Steaua polară, care 
se găsește in constelația Carului Mic Cum această conste
lație se găsește mai greu decît constelația Carul Mare, vom 
porni întotdeauna in căutarea Stelei polare de la această 
ccnste’ație, alcătuită din 7 stele dispuse în forma unui car 
cu oiște.

srtuu 
feunu’
s

QUMMie

Dacă prelungim de 
5 ori, printr-o linie 
imag nară dist rn'a 
dintre ultimele două 
stele, care forme >ză 
osia din spate a Ca
rului Mare (in direc
ția P.P.I.S.), vom găsi 
în virful oiștei Carului 
Mic, Steaua polară.

Plenarei a Vl-a a 
C. C. al U. T. M.

Intîlnire 
cu președintele 
gospodăriei 
agricole colective

Răsfoiam, deunăzi, împreună cu ||
Savin Cristache, președintele uni- =
tății de pionieri de la Școala din =
Plopeni. jurnalul de zi. Aci am gi
găsit relatarea unei adunări tinute =
cu cîteva zile în urmă. Iată curii =
a consemnat-o în jurnal, Florica g
Pană, „cronicara" unității:

„...Primul a vorbit tovarășul in- g
structor superior. Ne-a zugrăvit în g
cîteva cuvinte avîntul deosebit pe g
care l-au luat — în urma Plenarei jș
a Vl-a a C.C. al U.T.M. — âcțiu- |,
nile patriotice ale tinerilor în uzi- =
ne și fabrici, pe șantiere de cons- g
trucții, la redarea unor terenuri =
agriculturii, la refacerea pădurilor, 
la înfrumusețarea orașelor și sate
lor. Ne-a vorbit și despre realiză
rile utemiștilor din comuna noas
tră. „Nici voi, pionierii, nu trebuie 
6ă stați cu mîinle în sîn“l — ne-a 
spus tovarășul instructor.

Cu multă căldură l-am întîmpi- 
nat apoi pe președintele gospodă
riei agricole colective, invitatul 
nostru la adunare. Cine altul ar 
fi putut să ne spună unde anume 
e mai multă nevoie de noi la colec
tivă deeft însuși președintele ei? 
El ne-a arătat în ce privințe am 
putea da și noi o măiâ de ajutor 
colectivei

Discuțiile au fost vii. Unii au 
propus să luăm în îngrijire livada 
colectivei. Un grup de pioniere au 
cerut să ajute la fermă de 
O plăcută surpriză ne-au 
pionierii din detașamentul 
a Vl-a care au anunțat că 
acum zece iepuri pe care îi 
duce la școală să-i crească.

La sfîrșit. Savin Cristache, pre
ședintele unității a dat citire acțiu
nilor de folos patriotic la care 
vom participa în primăvara a- 
ceasta . vom îngriji livada și vom 
ajuta la ferma de păsări a colecti
vei; fiecare pionier va planta la 
șosea cel puțin doi puieți și va strîn- 
ge 2 kg de fier vechi pînă la lMai, 
vom face o crescătorie de iepuri...

Toate acestea sînt inț’.use in 
programul de activități al' unită- 
ții".

păsări, 
făcut o 

clasei 
au de 
vor a-

★

Deși relatarea „cronicarei" e 
cit se poate de limpede, l-am isco
dit totuși pe Savin asupra cî*°rva 
amănunte:

— Cum va venit ideea organi
zării acestei adunări?

— Ne am gîndit, 
toate, lâ îndemnul

înainte de 
Plenarei a 

Vl-a a C.C. al U.T.M. — a răs
puns el- Trebuia, neîntîrziat, să 
hotărîm ce anume vom face- Toto
dată l-am invitat pe tovarășul pre
ședinte al gospodăriei colective pe 
care l-am rugat să se gîndească la 
ce lucrări ale gospodăriei am putea 
să dăm și noj o mină de ajutor.

— Dar pionierii curii s au pre
gătit pentru adunare?

— Toate detașamentele $i 'toți 
membrii colectivelor de conducere.- 
a unității, au luat parte la pregă
tire. Pionierii s-au sfătuit- în deta
șamente cum să participe la acțiu
nile de folos patriotic, ce propu
neri să facă și ce angajamente 
să-și ia.

E bine ca asemenea adunări să 
se organizeze în toate unitățile de 
pionieri de la sate

îiii
itf

iim
ifl
hi

ih
iiii

iiH
iiw

ni
m

ffl
in

«u
«w

ri&
iH

iii|
»H

iM
iiii

m
H
m

iiii
iiw

iH
nH

in
iiii

H
iiH

iiii
iit
in

f..
..H

iiii
iiii

iiii
iit
iiii

M
iiii

iiii
iiiu

iiu
M

iif
W

M
iH

iiit
iiii

iiin
iiii

iiiH
iin

iiii
iiiH

iiii
tm

H
iim

iiii
m

iH
iiii

iiii
iiR

iiiu
iK

itn
iih

im
tn

iiH
ni

fii
m

iim
fii
iif
iiH

iiii
iiii

m
m

ifi
m

iH
fii
tfi

iiit
iiit

iH
iir
iiii

im
iim

iiii
iiii

iii...
.m

m



Amintiri din viața pionierecscâ

wi [mm
Dg fapt, e greu de spus 

care slut cele mai frumoa
se -------
am fost pionier. Fiecare zi 
iși avea farmecul său de 
neuitat... De pildă, ziua.
aceea .......
detașamentul clasei a V-a, 
însoțiți de instructorul nos
tru superior, am i' 

pentru prima 
Constanța. Era 
1950, anul în care 
am devenit pionier. 
Am privit cu inte
res siluetele va
poarelor, mișcarea 
neobosită a maca
ralelor care trans
portau mărfurile. 
Am sorbit cu nesaț 
cuvintele marinari
lor cu care am 
stat de vorbă... Nu 
pot să vă spun 
ce-am gindii a- 
tunci... Dar peste 

timp, la o 
gru- 
am discutat

amintiri' din anii cînd

ziua
in care noi, cei din

vizitat, 
oară portul 

anul

citva 
adunare de 
pă In care 
despre drumul pe care îl 
vom urma în via(ă, am 
spus cu hotărîre: „mă voi 
face marinar". Acum ztm- 
besc, cu gtndul la acea a- 
dunare... Ciți dintre voi la 
vîrsta de 13-14 ani nu vi
sează să plutească spre 
țărmuri necunoscute poate 
chiar să descopere tărimuri 
noi. Și eu am gîndit la fel 
atunci. Partidul, patria m-au 
ajutat să-mi îndeplinesc a- 
ceastă năzuință. Mai presus 
de toate, in anii cînd am 
fost pionier și cei care au 
urmat, am simțit ce în
seamnă să fii mittdru de 
realizările țării noastre din 
anii aceștia, am dorit pu
ternic ca ele să fie cunos
cute in întreaga lume.

Intr-adevăr, la Calcula sau 
la Hamburg, la Londra sau 
la Genova, la Alexandria 
sau Neapole, la Port Said 
sau Anvers, peste tot unde 
am fost, peste tot unde 
„Ardealul", vasul nostru, 
descărca renumitul ciment, 
fontă, mașini-unelte sau uti- 

petrolifer, cereale sau 
multe alte produse 
pe care le expor
tăm, am simțit 
tresărindu-mi ini
ma de bucurie la 
cuvintele de laudă 
și aprecierea de 
care se bucură pre
tutindeni fara noas
tră.

Uneori pe vas, 
clnd plutim in a- 
pele îndepărtate ale 
Pacificului sau pe 
întunecata mare a 
Nordului, pe înso
rita Mediterană sau

pe Oceanul Atlantic stau de 
vorbă cu colegul și priete
nul meu „gornistul unității" 
Constantin Gavrilă — și el 
marinar pe vas — despre 
anii copilăriei. Am fost pri
miți în acea zi in organiza
ția de pionieri, la Școala de 
7 ani nr. 1 din Constanța, 
și atîtea amintiri le avem 
împreună din anii aceia. 
Serile noastre literare, cam
pionatele de volei, fotbal și 
ciclism pe care le organi
zam, adunările cu temă și 
apoi. .. călătoriile imagina
re pe hartă care ne plăceau 
atit de mult...

Au trecut destul de mulți 
ani de atunci... Am fost 
utemist și acum sînt can
didat de partid. Zilele pio- 
nieriei însă nu le poți uita 
ușor...

CORNELIU CECAN 
ofițer III 

pe vasul „Ardealul*

Chemarea 
a prins

Chemarea adresată 
de pionierii români și 
maghiari din comuna 
Bonțida. raionul Gher
la, regiunea Cluj, cu 
privire la plantarea

de puieți, curățirea șanțurilor și văruirea pomi
lor existenți pe Șoseaua Cluj—Gherla, a stirnit 
uti viu interes. Celor două scrisori de răs
puns primite din partea pionierilor din co
munele Jucul de jos și Răscruci, li s-au alăturat 
răspunsurile pionierilor din restul localităților de 
pe traseu; Iclod, Fundătura, Livada, Băița și o- 
râșul Gherla. Ei și-au exprimat bucuria de a munci 
pentru înfrumusețarea șoselei ce străbate comu
nele lor.

De altfel, în multe locuri au și început pregăti
rile în vederea desfășurării în bune condijiuni a 
acestei acțiuni importante.

Le dorim tuturor mult succes I

TINERI VEST-GERMANI ÎNAPOIAZĂ 
PIONIERILOR SOVIETICI UN STEAG

1942... In plin război. La Orei, in U-R.S.S-, în cursul luptelor 
crîncene, a căzut în mîinile cotropitorilor hitleriști un steag 
roșu pionieresc. Fasciștii l-au expediat cu grabă în țară, gro- 
zăvindu-se foarte că au reușit să captureze un asemenea steag- 
Dacă ar mai fi întîrziat, desigur n-ar mai fi avut ce expedia, 
pentru că poporul sovietic s-a ridicat cu mic, cu mare să-i a- 
lunge pe cotropitori !

Au trecut anii..- Intr-o zi, la Hamburg. în R F. Germană, 
cîțiva tineri muncitori, băieți și fete care se întorceau de la 
lucru, au zărit în vitrina unui magazin de antichități un steag 
roșu. Curioși, au intrat ca să-l cerceteze mai de aproape, l-au 
descifrat cu greu inscripția in limba rusă: „Fii gata". Au în
țeles că-i un steag pionieresc. L-au întrebat pe vînzător cît 
costă. Prețul era pipărat. N-aveau atiția bani-

După cîteva zile tinerii s-au întors la anticar. Adunaseră 
de acum banii pentru a cumpăna steagul.

...Nu de mult, la Ambasada U.R-S-S. s-a prezentat un grup de 
tineri din Hamburg. Aduceau eu ei, învelit cu grijă, steagul 
roșu. L-au desfășurat larg și au cerut cu simplitate:

— TrimHeți-1 pionierilor din Orei din partea unor prieteni. 
Le aparține

De la Priboieni la Topoloveni, 
nu-i cale prea lungă. Dar un po
pas pe malul Cîrcinovului. un rîu- 
leț care străbate focurile acelea 
este bine venit... Mai ales pe o a- 
semenea zi însorită de toamnă.

S-au așezat, prin urmare, toți 
trei pe malul apei: Ionici Cezar, 
Boboc Mihail, amîndoi de la Școa
la de 7 ani din Topoloveni. și 
profesorul lor de istorie, Catană 

Ton. Fuseseră cît^Ștrej Ia școala 
din Priboieni, cu niște treburi.

— Frumoase locuri — zise pro
fesorul îmbrățișînd cu privirea — 
peisajul.

Dinspre pășuni, adierea vîntului 
aducea clinchet de tălăngi.

Mai încolo un țăran pornise plu
gul... Un scrâșnet...

— Na, drăcie I — plugarul se

aplecă să vadă dacă nu i s-a știrbit 
cuțitul. — Iaca și pietre pe ogor— 
Și scoase din brazdă un obiect 
ciudat

Drumeții se apropiară curioși. 
Hotărît, nu era un pietroi oare
care, pentru că avea o formă...

— E un topor de piatră din ne
olitic — risipi îndoiala profesorul 
după ce examina obiectul. Ai 
mai găsit d astea, bădiță?

— Am găsit, mai de mult, unul, 
dar l-am aruncat.

★
Pionierii din cercul de istorie 

al clasei a Vila o porni la drum a 
doua zi, imediat după cursuri. To
porul din neolitic găsit pe ogor, 
stîrnise dorința micilor cercetători 
de a descoperi lucruri noi. Profesorul 
le povestise că prin acele locuri se 
pare că au trăit cu mii de ani în 
urmă, triburi primitive de daco- 
geți-

Copiii, sub conducerea profe
sorului, au făcut săpături mai a- 
dînci. Pînă în seară au dezgropat 
încă două topoare de piatră bine 
păstrate. Cercetările vor continua 
acum în primăvară. Deocamdată 
topoarele se află în muzeul școlii. 
Dacă vor mai găsi și alte obiecte 
le vor trimite pe toate muzeului 
regional.

Prietenii
noștri

Zilele trecute, pe adre
sa școlii noastre, a sosit 
o scrisoare deosebit ae 
îmoucurutoare. Prietenii 
noștri de la Școala proce
sională din Bacău ne a- 
nunțau că au terminat de 
construit bancurile de care 
școala noastră are nevoie 
pentru atelier. Cînd am 
aliat acest lucru eu și cu 
Șerban Gavrilă am aler
gat repede la cancelarie 
să cerem tovarășului di
rector scrisoarea. Voiam 
s-o afișăm la gazeta de 
perete a unității. Nu pu
team să nu oglindim ase. 
menea eveniment. La ru
gămintea noastră prietenii 
din Bacău terminaseră lu
crările cu două luni îna
inte de termenul fixat în 
contract.

— Foarte bine, poftiți 
scrisoarea — ne-a spus 
tovarășul director. Acum 
însă trebuie să ne grăbim 
să aranjăm sălile. Dați o 
fugă și anunțați pe tatăl 
lui Tișan Mircea și pe 
ceilalți membri din co
mitetul de părinți, să vină 
pînă la școală.

Peste două ore, școala 
noastră seamănă cu un a- 
devărat șantier. Mulți pă
rinți au venit să dea aju
tor școlii la instalarea so
belor și a dulapurilor, la 
netezirea dușumelelor și a 
ușilor și la instalarea lu
minii. Dar nici noi n-am 
stat degeaba. Fetele au 
spălat geamurile, iar noi, 
băieții am vopsit cerceve- 
lele Și am încălzit sălile. 
Și, cum e firesc, unde 
muncesc mulți, treaba se 
termină repede. Pînă sea
ra totul era în ordine. A 
doua zi, ne-au sosit și 
bancurile. Și o dată cu 
ele, în atelierul nostru au 
intrat o mulțime de oas
peți. Erau prietenii noș
tri, utemiștii de la Școa
la profesională „7 Noiem. 
brie" din oraș unde înva
ță de altfel mulți absol
venți ai școlii noastre. 
Dulapurile erau încărcate 
acum cu fierăstraie, cio
cane. menghine și tot 
felul de scule. Lecția în
cepuse. iar nouă tot nu 
ne venea a crede că sîn- 
tem în atelierul mult vi
sat. Totul se petrecuse 
atît de repede... Veoinii 
noștri ne-au dăruit toate 
sculele necesare pentru a- 
telier Pe fetele tuturor 
colegilor strălucea bucu
ria $•’ cum să nu fii bucu
ros cînd ești înconiurat 
de asemenea prieteni ?

V.am povestit și dum
neavoastră toate acestea 
ca să afle și alți pionieri 
și școlari desore bvn'i 
noștri prieteni : utemiștii.

DAN SAITA 
corespondent al unității 
de pionieri Școala de 7 

ani nr. 5 — Craiova

VtȘT! • VEȘTI • VEȘTI • VI ȘTI • VEȘTI

GRĂDIȘTE. REGIUNEA GALAȚI. Se apropie primă, 
vara. Pentru ca recoltele să fie din cele mai bogate, am 
împrăștiat pe lotul experimental al școlii 500 kg cerniși 
ne scrie Ivan Viorica.

CRAIOVA. ȘCOALA MEDIE „FRAȚII BUZEȘTI". O 
vizită la „Elec+roțratere" este intitulată scrisoarea Cătăli
nei Popescu. Acolo am văzut începutul montării unei lo
comotive Diesel, montarea vagoanelor de tramvai, am 
văzut strunguri, poduri rulante și cite altele. Muncitorii 
ne-au primit cu bucurie. „Schimbul nostru de mîine". 
ne spuneau ei.

PECINEAGA. REGIUNEA CONSTANȚA. Sîntem 
prunii pe raion, ne scrie Igorov Ecaterina. Pînă acum aui 
string 5.080 kg fier vechi.

ROVINE. REGIUNEA BUCUREȘTI. Cercul de istorie 
din școala noastră, ne scrie Enoiu Ioana, a luat o iniția
tivă interesantă; colecționarea monedelor vechi. Badea

Gheorghe și Mitrea Georgeta au adus bani de la o salbă 
franceză, Gheorghe Elena a găsit și alți bani vechi.

BUCUREȘTI. ȘCOALA DE 7 ANI NR. 124. „Dumi- 
nica muncii patriotice", așa a fost numită această zi în / 
unitatea noastră, ne scrie Rădulescu Viorela. în această 
zi am rtrins 5.000 kg fier vechi, 1.800 kg sticlă, 2.500 kg 
de hîrtie.

BESTEPE. RAIONUL TULCEA. Detașamentul nostru, 
ne scrie Marinescu Ion. crește 25 iepuri de casă. Fiecare 
pionier a devenit un adevărat crescător de animale mici 
— știe ce miucare preferă, cum trebuie preparată hrana 
și ia ce oră trebuie servită.

MANGALIA. ȘCOALA DE 7 ANI. Draga redacție, ne 
scrie Popa Dan, strângerea fierului vechi a devenit la noi 
o adevărată campanie. Detașamentul nostru, împreună cu 
întreaga școală, am strîns 11.000 kg fier vechi.
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Luminoase învățături
(urmare din pag, l-a)

marxist leniniste, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu Dej a zugrăvit în continuare 
deosebita însemnătate pe care aceste lu
crări o au pentru mișcarea comunistă și 
muncitorească din lumea întreagă. Tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a arătat 
că, pe temeiul științei marxist-leniniste și 
al experienței de zi cu zi a gloriosului 
Partid Comunist al Uniunii Sovietice, 
Congresul a scos in lumină o seamă de 
învățături prețioase pentru toate partide e 
comuniste și muncitorești, în lupta lor 
pentru un viitor însorit.

Cu vii și însuflețite aplauze au întîm- 
pinat de asemenea cei prezenți cuvintele 
prin care tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a subliniat ajutorul multilateral și 
frățesc pe care Uniunea Sovietică îl dă 
celorlalte țări socialiste ; unitatea de ne
zdruncinat a acestor țări, care pășesc 
mină in mină spre fericire, spre victoria 
definitivă a socialismului asupra capita
lismului. Așa cum a arătat Congresul 
XXI al P.C.U.S., țările acestea, datorită 
legăturilor frățești de colaborare și ajutor 
reciproc, vor putea păși aproape în ace
lași timp in faza superioară a societății 
comuniste.

Vorbind despre bogatele învățăminte 
desprinse de poporul nostru muncitor din 

experiența istorică a P.C.U.S., a poporu
lui sovietic, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a zugrăvit în emoționante cuvinte 
activitatea neobosită, realizările oamenilor 
muncii din patria noastră pe drumul 
făuririi socialismului.

Pe tărîmul dezvoltării industriei grele 
- piatra de temelie a construirii socia
lismului — poporul nostru a dobîndit 
victorii de seamă. Așa, de pildă, în numai 
63 de zile siderurgiștii patriei produc 
astăzi tot atit oțel cit în întreg anul 1938. 
Și în frunte cu comuniștii, oamenii mun
cii din fabrici și uzine sporesc necontenit 
șiragul victoriilor, obținînd o producție 
din ce în ce mai ridicată și de mai bună 
calitate. Dînd dovadă de un nesecat spi
rit de inițiativă, miile de munci.ori, teh
nicieni și ingineri scot la iveală noi și 
noi rezerve în toate ramurile industriei 
și realizează economii de milioane de 
lei; îndeplinind astfel sarcini însemnate, 
cărora plenara C.C. al P.M.R. din noiem
brie 1958 le a acordat o deosebită aten
ție. In agricultură, tot mai mulți țărani 
muncitori pășesc pe drumul înfrățirii o- 
goare'or, drumul belșugu’ui și al ferici
rii. In gospodării colective și in întovără
șiri au intrat pîr.ă acum aproape două mi
lioane de familii țărănești, din totalul de 
3.600.000, iar suprafața agricolă pe care 
o ocupă sectorul socialist cooperatist, 

reprezintă aproape 60% din totalul supra
feței agricole a țării.

Sub înțeleaptă conducere a partidului, 
alianța de nedesfăcut intre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare, s-a călit 
tot mai mult tn lupta și munca pentru 
făurirea unui viitor fericit. Și ca o urmare 
a acestor strădanii rodnice, unite, bună
starea și traiul îmbelșugat al celor ce 
muncesc, sporește zi de zi. Partidul Mun
citoresc Romin. statul democrat popular, 
se îngrijesc cu dragoste pentru ca ne
voile mereu crescînde ale populației să 
fie satisfăcute din plin. Sum's tot mai 
mari sînt alocate pentru nevoile invăfă- 
mintului și culturii, pentru ocrotirea să
nătății, pentru construirea de locuințe. 
Iar milioanele de oameni ai muncii din 
patria noastră răspund acestei griji prin- 
tr-o muncă tot mai avîntată, prin efortu
rile lor tot ^îai rodnice, inmănunchiate 
sub steagul de luptă al partidului.

în fața oamenilor muncii stau sarcini 
mărețe. De curind, biroul politic al C.C. 
al P.M.R. a hotărît întocmirea unei 
schițe-program de dezvoltare a economiei 
naționale pe timp de 15 ani. Prima etapă 
a acestui grandios program va fi planul 
economic pe anii 1960-1965. Prin îndepli
nirea acestui plan, poporul nostru va 
termina in linii mari, construirea socia
lismului, trecînd într-o nouă etapă — 

aceea a desăvirșirii construcției socialiste. 
In continuare, tovarășul Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, a arătat că la Congresul 
XXI al P.C.U.S, s a vădit mai puternic 
ca oricind, forța, unitatea și solidaritatea 
frățească a partidelor comuniste și mun
citorești, în lupta pentru pace, democrație 
și socialism. Ca o chezășie a victoriei, 
în fruntea acestor partide, pășește neabă
tut un partid glorios și încercat : Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice, care 
călăuzește poporul sovietic către culmile 
luminoase ale viitorului.

Lupta aceasta a poporului sovietic. în 
frunte cu partidul său, corespunde năzu
ințelor celor mai arzătoare ale omenirii. 
Fiindcă Uniunea Sovietică e apărătoarea 
cea mai vașnică a păcii, a progresului, 
a securității popoarelor.

Statul sovietic duce o politică fermi 
de pace, de rezolvare a neînțelegerilor 
dintre state pe calea tratativelor; o po
litică de apărare a libertății și indepen
denței popoarelor.

Iar poporul romin, așa cum a arătat 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, este 
mîndru că, a’ături de ponorul sovietic, de 
celelalte popoare ale țărilor socialiste, 
contribuie prin lupta sa la împlinirea 
acestor înalte idealuri, la făurirea unei 
lumi noi, luminoase și drepte : lumea so
cialistă.

Bernath Andrei era de pe meleagurile Tîraa- 
velor. Celălalt luptător, Lazar Grumberg, și-a 
dus activitatea îndeosebi printre petroliștii din 
Valea Prahovei. Și unul și celălalt au fost prie
teni și conducători neuitați ai uteciștilor, ai mun
citorilor apăsați de jugul capitalist. Ducînd prin
tre tineri cuvîntul partidului, îi îmbărbătau, îi 
însuflețeau în luptă.

Datorită activității sale revoluționare, Ber
nath Andrei este arestat de mai multe ori. Con
damnat in 1955 la nouă ani și zece luni închi
soare, este aruncat între zidurile negre ale Dol- 
tanei... Cam în același timp, într-o după-amiază 
mohorîtă de toamnă, pe drumul ce duce de la 
Cîmpina spre Doftana, călca dîrz, între baione
tele jandarmilor, un alt luptător comunist: La
zăr Grumberg.

Anul 1942. Bernath Andrei și Lazăr Grumberg, 
împreună cu alte sute de deținuți politici, sini 
transferați în lagărul de la Vapniarka. Ca și la 
Doitana și aci, comuniștii se ridică cu dîrzenio 
împotriva regimului de. exterminare, organizea-

TIBERIU KRAUSZ : „Neînfrinții" („Rîbnița")

în culori sîngerii și nemurgul coboară,
gre. Dincolo de zăbrelele cumplitei închisori din 
Rîbnița, se strecoară, o dată cu lișiile inlune- 
ricului de plumb, și adieri calde, primăvârati- 
ce, aducătoare de speranțe. Undeva, în apro
piere, pe același pămînt sovietic, călcat vre
melnic de cizma cotropitorului fascist, răbuf
nesc clar bubuiturile biruitoare ale Katiușelor. 
Trupele sovietice se apropie vertiginos. Cîteva 

\ zile doar șl sutele de prizonieri — partizani so
vietici și deținuți politici antifasciști din Romî- 

B nia — urmau să fie eliberați. Să vadă din nou 
* soarele 1

Era în martie 1944.
Alături de cei 52 de tineri comunișii și luptălori anti

fasciști din închisoare, se aflau și Bernath Andrei și La- 
zăr Grumberg, conducători iubiți ai uteciștilor. Așteptau 
și el, nerăbdători, clipa eliberării 1 Deschizindu-se porțile 
închisorii, privirile celor doi luptători comuniști ar fi sor
bii cu nesaț albăsirimea proaspătă a cerului arcuit îna
poi, către meleagurile unde au crescut șl au luptat cu 
neînfricare, sub conducerea partidului.

ză lupta internaților politici comuniști și anti
fasciști. Drept răspuns, conducerea lagărului ho
tărăște să izoleze o parte din comuniști, trans- 
ferîndu-i la închisoarea din Rîbnița...
zilei de 17 martie 1944. Bubuiturile Katiușelor se 
mai aproape 1 Maiorul Delcea, cîinosul coman- 
închisorii din Rîbnlța și locțiitorul său, primul 
Băluță, slugi credincioase ale regimului fascist.

Seara 
aud tot 
dant al 
gardian 
trec înfricoșați prin umbra zidurilor. Conducerea închi
sorii o ia Gestapoul.

O liniște apăsătoare. îndărătul celulelor înguste se 
aud răsuflările calde ale deținuților, răsună zornăit de 
lanțuri. Deodată, pe dinaintea celulelor, pe coridoarele 
întunecate, răsună bocănituri puternice de cizme. 
Călăuziți de gardianul Băluță, cu degetul pe trăgaciul 
armelor, năvălesc grupuri de hitlerișli. Plumbii cad ca 
niște trăznete în trupurile zecilor da deținuți ce înfruntă 
eroic moartea.

Gloanțele fasciste au ucis pe neinfricații luptători co
muniști Bernath Andrei și Lazăr Grumberg, dar nu și vii
torul luminos pentru care au luptat și s-au jertfit. Prin 
lupta necurmată a partidului, viitorul acesta a biruit. Iar 
chipurile eroilor comuniști vor trăi veșnic în inima po
porului nostru, care nu va îngădui nicicînd să se mai 
petreacă astfel de crime îngrozitoare, ca aceea de la // 
Rîbnița. fi

Odată cu
primavara

Ogoarele freamătă de larmă 
fi voioșia oamenilor care, ase
meni furnicilor, pregătesc bogă
ția holdelor viitoare.

Dar pentru ca „dărnicia'' pă- 
mintului să fie deplină, trebuie 
să-i cunoști bine tainele, să-l 
pregătești cu pricepere și răb
dare. Și muncitorii gospodăriei 
de stat din comuna Pantelimon, 
regiunea București, au o veche 
și temeinica experiență în lupta 
aceasta pentru rodnicia ogoru
lui. Lingă răsadnițele calde, de 
pildă, ai să-i găsești clipă de 
clipă pe comunistul Drăcea 
Constantin și pe brigadierul Ne- 
delcu Ștefan, care îngrijesc cu 
dragoste, ca niște dădace, plan
tele firave care-și ițesc acum 
fruntea spre soare. Toate sînt 
viguroase și țn curind vor îm
pânzi cele o sută de hectare ale 
gospodăriei, care trebuie să con
tribuie la aprovizionarea cu le
gume a Capitalei-

Dar cită bătaie de cap nu 
le-au dat răsadnițele acestea 
celor doi muncitori... N-a fost 
deloc ușor să pregătească „pa
turile calde" pentru plantele ce 
trebuiau însămîntate. Numai 
gunoi cald de grajd au cărat 
2800 tone peste care au trebuit 
puse rogojini, să nu se răceas
că pînă 
țelor.

Nici 
cimp nu 
După ce au făcut arături adinei 
de toamnă, au transportat cu 
tractoarele gunoiul de grajd, 
răspindindu l pe ogoare.

Acum, pământul bine îngră
șat așteaptă miini harnice care 
să-l insămînfeze. Și aceste miini 
nu se lasă mult așteptate. Hăr
nicia și 
face ca
București să aibă anul acesta 
un belșug și mai mare de legu
me și zarzavaturi. Și nu numai 
atit. De aici, din Pantelimon. 
vo' lua drumul orașului peste 
550 tone carne de porc 
1.2SO.OOO litri de lapte. Iar 
incubatoarele gospodăriei 
săptăminal 600 pui de cea 
bună rasă, pui de care se 
grijește cu dragoste și pasiune 
tovarășa Deleanu Elena.

Ei, și despre multe chipuri 
de gospodari harnici de acolo 
ar fi trebuit să scrim. Și încă 
și mai multe ar fi fost de spus 
despre munca lor. Muncă rod
nică, neobosită, în care se res- 
fringe întregul și fierbintele 
clocot revărsat in primăvara a- 
ceasta pe

la construirea răsadni-

cei care lucrează în 
s-au lăsat mai prejos.

priceperea lor va 
oamenii muncii din

Și 
din 
ies 

mai 
în-

ogoarele patriei.

P. MUNTEANU

reporfaj
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Cu citva timp în urmă. Partidul Comunist și Guvernul So
vietic au pus în fața întregului popor al Uniunii Sovietice sar
cini mărețe Sarcini care să ducă și pe mai departe la creș
terea bunei stări, a belșugului.

Entuziasmul stîrnit de această înflăcărată chemare se oglin
dește în succesele obținute zi de zi în munca sa eroică de către 
harnicul popor sovietic, care construiește comunismul.

Acoio unda sa întindea 
„stepa flămîndi“

Odinioară „stepa flămîndă** 
cuprindea uriașe întinderi de 
pămînt, în republicile sovietice 
din Asia mijlocie. Nisipul fier
binte și vîntul uscat sălășluiau 
nestingheriti de veacuri.

Dar iată că a sos.t viteazul 
care să o trezească la viață. În
drăzneala, curajul și perseve
rența poporului sovietic au 
transformat deșertul însetat de 
apă, l-au făcut de nerecunoscut. 
Pe locurile nu de mult pustii 
au apărut așezări înfloritoare. 
Lanurile bogate de aur se lea
gănă vara în adierea vîntului, 
pe cele 200 de mii de hectare 
aduse la viață. Ele sînt udate 
de șuvoaiele ce aleargă prin 
arterele zecilor de canale de iri
gație. Treptat „stepa flămîndă“ 
6e îngustează. In locul ei, apar 
zîmpii mănoase. înfloritoare.

Cit patru țări 
la un loc

Pe cimpiile nemărginite ale 
Uzbekistanulul, de la poalele 
munților Tian.Șan oină in 
pustiul Kara-Kum. se întinde 
cit vezi cu ochii uriașul covor 
al culturilor de bumbac.

Colhoznicii uzbeci sint nelntre- 
cuți in cultura bumbacului. Ei 
dau 55% din producția de bum
bac a Marii Țări Sovietice. Fai
ma și măiestria lor au trecut de 
mult hotarele patriei Recoltele 
obținute de poporul uzbec in ul
timii ani întrec pe cele ale 
Turciei, Pakistanului. Braziliei 
și Iranului luate la un loc.

Pentru succesele deosebite ob. 
ținute tn cultura bumbacului. 
Partidul Comunist și guvernul 
Sovietic au acordat acestei re
publici Ordinul Lenin, distincție 
cu care se mindrește întregul 
popor uzbec.

UZINA PE ROATE
Statul sovietic a pus in fața colhozni

cilor sarcina de a ajunge din urmă și 
depăși S.U.A., printre altele la produc
ția de carne, lapte și unț pe cap de lo
cuitor. Pentru îndeplinirea acestei che
mări, este necesar ca animalele să aibă 
asigurată hrana necesară. De pe ogoa- 
re'e colhozurilor iau drumul spre silozuri 
imense cantități de fin, lucerna, porumb. 
In munca aceasta însemnată, colhoznicii

— Și De aici vor crește lanurile de aur I
Fotografia de tată ne înfățișează pe entuziaștii tractoriști 

Mihail Ermolenko și Petr D’otenko, care lucrează... acolo unde se 
întindea odinioară „stepa flămîndă".

sovietici folosesc combina , SK-2,6” care 
poate ti comparată cu o uzină mișcătoa
re. Ea recoltează, toacă și sărează fura
jele ce urmează să fie însilozate. In 3— 
10 minqte „SK-2.6** poate incărca un au
tocamion cu furajul gata pregătit pen
tru insilozat. Numai in cursul anului 
1957 au fost însilozate cu ajutorul ace
stei mașini peste S3 de milioane de tone 
de furaje.

ȘTIRI
O Cu cele un milion de tractoare ale 

agriculturii sovietice, așezate cap la 
cap, s-ar putea tace o coloană lungă, 
egală cu de două ori distanța Bucu- 
iești-Moscova.

O Numărul participanților la Expozi
ția Agricolă Unională de la Moscova, 
în primul an al întrecerii pașnice cu 
S.U.A., a fost de 400.000.

O In cele 7 Academii de Științe Agri-

cole, 152 institute de cercetări în do* 
meniul agriculturii și 443 stațiuni expe
rimentale, lucrează un număr uriaș de 
cercetători care se ocupă de studierea 
și aplicarea măsurilor care să ducă la 
fertilitatea solului, la creșterea produc* 
ției la hectar.

O O adevărată fabrică de lapte este 
vaca .Șpanca*, de rasă Siementhal, din 
colhozul .Mikoian*. regiunea Periaslav. 
In 300 zile ea a dat 10.000 litri de lapte.

Sirenele vestesc, zi și noapte, sosirea na
velor de cursă lungă. Comenzile de acos
tare răsună puternic, acoperind larma de 
pe chei. Dar în forfota aceasta, privirile îți 
sînt atrase de silueta unui vas ancorat pu
ternic la capătul digului- Coșurile lui nu fu
megă, nu se observă în jur pregătirile o- 
bișnuite, totuși nava a arborat marele pa
voaz, drapelul flotei R.D. Germane. Pe sca
ra largă ce-l leagă de chei este îmbulzeală, 
iar pe punte, pe catarge și în cabinele de 
comandă se agită marinari în uniformă și 
la gît cu cravate roșii. La babord și tribord, 
cu litere mari, numele vasului „Vorwârts" 
(înainte).

Povestea vasului este simplă. Pentru dez
voltarea multilaterală a pionierilor, guver
nul R. D. Germane Ie-a dăruit un vapor scos 
din uz. Ancorat în marele port maritim Ros- 
tok, el servește drept școală pionierilor. A- 
ceștia învață sîrguincios greaua dar frumoa
sa meserie de marinar. Echipajul de bază 
este format din pionierii cei mai harnici și 
fruntași la învățătură. Toate funcțiile, de la 
matroz la ajutoarele comandantului sînt de
ținute de copii. Nu e chiar atît de ușor ca, 
pe orice vreme, să mături și să speli pun
tea. Dar așa începe ucenicia marinarului. 
Se trece apoi la busolă, compas, citirea hăr
ților etc. Apoi, pionierii încep specializarea 
în diferitele cercuri de pe vapor, care nu 
sînt decît școli în diferitele profesiuni lega
te de conducerea unei nave. Atelierele sînt 
instalate în fostele magazii ale corăbiei. In 
timp ce unii învață pe punte alfabetul optic, 
mînuind stegulețele, în sălile de sub punte 
alți pionieri se străduiesc să prindă secretul 
înnodării frînghiilor Nu lipsesc nici distrac
ții: cinematograf, șah, volei, fotbal pe punte.

fn slujba păcii
Cu tot mai multă incr.edere și nădejde privesc popoare

le lumii acțiunile Uniunii Sovietice, îndreptate spre apăra
rea păcii și securității, spre înlăturarea primejdiei unui nou 
măcel. Și una din problemele cele mai arzătoare, de care 
se leagă soarta păcii, este prob'ema germană, pentru rezol
varea căreia Uniunea Sovietcă face neobosite eforturi.

Știți cu toții că, astăzi. Germania e împărțită in două 
state: Republica Federală Germană și Republica Democrată 
Germană. Republica Federală Germană, care cuprinde teri
toriul ocupat in timpul războiu'ui de trupele S U A.. Angliei 
și Franței, este un stat capitalist, unde bîntuie exploatarea, 
mizeria, șomajul. Dar nu numai atit. Cu sprijinul imperia
liștilor, pe teritoriul R. F. G. a reînviat spiritul războinic, 
agresiv. Puterile apusene au creat acolo o armată de tip 
fascist, pe care o înzestrează de zor cu armament atomic. 
Armata aceasta amenință fățiș țările socialiste, primejduind 
necontenit pacea lumii.

Desigur, cu totul altfel stau lucrurile in Republica Demo
crată Germană, care e un stat socialist, un stat al păcii, fău
rit prin lupta poporului german și care face parte din marea 
familie frățească a țărilor socialiste. în frunte cu Uniunea 
Sovietică. Și aici însă, pe teritoriul Germaniei libere, impe
rialiștii ar vrea să aibă un cuib militarist, de provocare. Și 
în scopul acesta, ei se folosesc de acea parte a Berlinului 
care se află sub ocupația trupelor S.U.A.. Angliei și Franței. 
Ei au transformat Berlinul de vest într un focar de spio
naj și de necontenite ațîțări războinice.

Pentru a lichida această primejdie care amenință pacea, 
cu citeva luni in urmă, Uniunea Sovietică a făcut guvernelor

S.U.A-, Angliei și Franței o seamă de propuneri. Aceste 
propuneri prevăd încheierea Tratatului de pace cu Germa
nia și normalizarea situației din Berlin, prin transformarea 
Berlinului de Vest intr-un oraș liber, demilitarizat. Puterile 
apusene n-au răspuns insă acestor propuneri. Dimpotrivă, 
in S.U A-, glasuri războinice au strigat că țările din Occi
dent nu se vor da înapoi chiar de la folosirea forței pentru 
a și menține ocupația in Berlinul de vest. Aceste amenin
țări nu pot speria însă Uniunea Sovietică. Intr-o cuvintare, 
ținută zilele trecute la Berlin, unde a întreprins o vizită 
prietenească, tovarășul N. S Hrușciov. președintele Consi
liului de Miniștri al U R S.S.. a spus: ..Noi nu putem fi 
amenințați prin zăngănllul armelor. Nu sintem din cei spe
cioși și sintem pregătiți să dăm răspunsul cuvenit oricărei 
încercări de a folosi forța împotriva noastră sau a prieteni-: 
lor noștri**.

Dar Uniunea Sovietică vrea ca neînțelegerile dintre state 
să fie înlăturate pe cale pașnică. De aceea, la 2 martie, gu
vernul Sovietic a reînnoit propunerile făcute guvernelor 
S.U.A, Angliei și Franței cu privire la încheierea Tratatu
lui de pace cu Germania și la normalizarea situației din 
Berlin. Pentru rezolvarea cit mai grabnică a acestor pro
bleme. Uniunea Sovietică a propus convocarea în luna apri
lie a unei conferințe a șefilor de guverne sau a miniștrilor 
de externe din cele patru țări.

Toți oamenii iubitori de pace din întreaga lume așteaptă 
ca puterile apusene să înțeleagă in sfîrșit că nu mai pot 
ocoli rezolvarea acestor arzătoare probleme.

„Nu-l concediați pe tata“ Acestor cooii, vesela șl 
însorita primăvară nu le 
poate șterge lacrimile de 
Pe obraji. Nici vîntul șă
galnic care-și cheamă mi
cii prieteni la joacă nu se 
face auzit.

Priviți fotografia : sînt 
triști acești cooii italieni 
cărora de mult li s-a furat 
copilăria iar din zi în zi 
se tem sd nu Le lipsiți 
și de pline Căci ce cer 
ei manifestînd ne străzile 
orașului Salerno, dacă 
nu pîine ? Pe micile ala- 
carde orice trecător poate 
citi strigătul lor de du
rere : „N o concediați pe 
mama" I ,.Nul concediați 
pe tata!’ Sint copiii 
muncitoiilor de la fabrici

le de textile, ai căror pa
troni, voiau să dea afară 
o bună parte din munci
tori. Din pofta lor nesă
țioasă, patronii care nu 
voiau să și micșoreze pro
fiturile și să admită ridi
carea salariilor, potrivii 
Cu creșterea costului vie
ții, plănuiau să zvîrle în 
rîndurile cresclnde ale șo
merilor și pe părinții lor. 

Dar oină la urmă, lup
ta unită ă muncitorilor 
textiliști și-a impus vru 
ința. La aceasta și-au 
adus contribuția șl micu
ții salernezi care au în
vățat, cu acest prilej, că 
pentru a avea mine tre
buie să lupți împotriva 
capitaliștilor.
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Noutăți sovietice

...Decembrie 1899. Cuirasatul 
..General amiral Aproxin” grav a- 
variat, naufragiază pe stîncile 
insulei H ochi and. Trebuia să se 
înceapă cît mai repede lucrările 
de salvare. Dar cum să se stabi
lească legătura cu Kronstadt de 
unde puteau prim- ajutoare? Cea 
mai apropiată stațiune telegrafi
că se afla tocmai pe insula Cotka, 
la o distantă de 44 kilometri de 
locul naufragiului. S-a dispus a- 
tunci instalarea unor posturi ra- 
dio electrice, care să permită sta
bilirea comunicației. Și astfel le
gătura cu centru! a fost stabilită 
iar echipajul valorosului cuirasat 
salvat- Era primul caz din lume 
tind in serviciul salvării viefilor 
omenești se folosea o nouă desco
perire: radioul.

Acest impresionant episod, de 
stabilire a legăturii fără fir Ho- 
chiand-Cotka a fost unul din cele 
mai strălucite momente din istoria 
radiotooei-

Inventia radioului a fost pregă
tită prin munca a numeroși savanți. 
Se cunoștea că o scînteie e- 
lectrică poate da naștere la unde 
electrice care călătoresc prin spa
țiu așa cum călătorește lumina. 
Nimănui nu-i trecea însă prin gind

că aceste unde ar putea fi folosite 
de oameni pentru a comunica în
tre ei- Era nevoie de o minte lu
ni.nată care să-și dea seama de 
posibilitatea transmisiunilor pe 
calea undelor. Acesta a fost ves
titul inventator rus Alexandr Ste- 
panovici Popov- Pentru prima oară 
în lume, Popov a prezentat apa
ratul de radio-recepție-la 7 mai 
1895. Acest dispozitiv era numit 
cu modestie de către inventatorul 
său „înregistratorul de furtună" 
pentru că. din lipsa unei stațiuni 
emițătoare în funcțiune, el recepțio
na perturbați! electrice produse 
de descărcările atmosferice: trăs
nete, fulgere etc-

Rezultatele obținute în urma ex
periențelor cu acest „înregistrator 
de furtună” l-au încredințat pe 
Popov că undele electrice ar putea 
fi folosite la transmiterea semna
lelor. Iar in 1896 el a reușit să 
realizeze prima legătură din lume 
prin telegrafie fără fir. Cu ajuto
rul instalațiilor de emisie și re
cepție construite de el a putut re
cepționa undele la o distanță de 
250 de metri de locul unde erau 
produse.

Radioul șî-a făcut astfel apari
ția în istorie. Cercetător neobosit 
Popov și-a continuat experiențele 
reușind să mărească raza postu
lui de emisiune-

Alexandr Stepanovici Popov a 
acordat o deosebită atenție folosi
rii noii sale invenții in marină. 
Astfel după puțin timp salvarea 
echipajului, despre care am amin
tit la început, a atras atenția lu
mii întregi asupra transmisiunilor 
radio-electrice, consacrînd faima 
inventatorului rus.

$i astăzi cele mai moderne a- 
parate care garantează siguranța 
navigației pe apă și în aer sînt 
datorite tot unei descoperiri făcute 
de A. S. Popov. In vara anului 
1897 pe cînd făcea experiențe de

radio-comunicație pe Marea Bal
tică el a observat că undele care 
se lovesc de mare se reflectă în
tocmai ca sunetul care se lovește 
de o stincă. Popov s-a gîndit Ia 
folosirea acestui „radio-ecou“, pe 
timp de ceață sau în întuneric, 
pentru a evita ciocnirea vaselor 
de o stîncă sau între ele- Popov 
a preconizat în felul acesta ceea 
ce numim astăzi radio-locație sau 
radar.

Posibilitățile care s-au deschis 
după Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie în Uniunea Sovie
tică au făcut ca cercetătorii sovie
tici, demni de marele lor înaintaș 
A. S. Popov, să ridice radio tehnica 
Ia o înaltă treaptă de perfecțio
nare. Ei au descoperit noi și noi 
aplicații ale acestei invenții.

Astăzi posturile de radio sînt 
folosite pentru transmiterea și re- 
cepționarea comenzilor pe calea 
ferată. în muncile agricole, pe 
șantiere. Radio-locația, întrezărită 
de Popov, îngăduie navigatorilor 
să „vadă” în întuneric, evitîndu- 
se astfel numeroase accidente. Da
torită radio-tehnicii „Oglinda fer
mecată” prin care putem vedea ce 
se petrece la distanță — televi
ziunea — a devenit o realitate. 
Undele radio-electrice vin în ajuto
rul medicilor în tratarea anumitor 
boli, descoperă zăcămintele ascun
se în fundul pămîntului sau to
pesc metalele. Se construiesc azi 
avioane care pot zbura fără pilot 
fiind conduse de la distanță cu a- 
jutorul undelor, și tot cu ajutorul 
acestora se construiesc mașini ca
pabile să efectueze mii de calcule 
intr-un timp uimitor de scurt.

Fiecare cucerire a științei mo
deme în domeniul radio-tehnicii se 
adaugă azi ca o continuare dem
nă a muncii începută de vestitul 
inventator A. S. Popov, părintele 
radioului.

F. BĂLAN

*O«>S liliputan*

ȘTI ATI CĂ...
-■un aviator, in cursul unui zbor, a intîlnit păsări 

calatoare, care se crede că ar fi fost gîște sălbatice, 
zburind la 2600 de metri înălțime? In acea zi se ivise 
o jur tună deasupra Mării Nordului, marea fiind de 
asemenea acoperită de un strat de nori de la 500 
piuă la 1200 metri înălțime. De aici rezultă că păsă
rile caută, in timp de furtună, straturi de aer liniștite.

...in anii 1863—1866, in Bo'ivar au fost emise mărci 
minuscule, care aveau o dimensiune mai mică de un 
centimetru pătrat? Acestea sint cele mai mici mărci 
poștale cunoscute de filateliști.

...după cum socotesc filologii, numărul total al lim

bilor vorbite de popoarele de pe pămint este 2796, îm 
care nu sînt cuprinse diferitele dialecte ale aceleiași 
limbi?

...cea mai mare floare din lume este Rafflesia ar- 
noldi? Patria ei este insula Sumatra. Greutatea florii 
depășește 10 kg. iar diametrul ei trece de 1 metru.

...cea mai mare altitudine la care trăiesc oamenii 
(In U.R.S.S) este 4250 metri? Este vorba de lucră
torii stațiunii meteorologice de pe coasta muntelui 
Elbrus.

.. lacul Ngtapa, din Noua Zeelandă, (2 km lungime 
și 2 km lățime, adine de 30 m) a apărut în anul 1931 
în urma unui cutremur de pămînt?

Lacul a dispărut in anul 1938, tot în urma unui Cutremur

Ce înfățișează oare fotografiile de luai 
suș ? In prima s-ar părea că recunoști o 
brichetă, ceva mai ciudată. In cealaltă ar 
putea fi • tabachere, sau... un pachet de 
biscuiți.

Și totuși, nimic mai neadevărat: fotogra
fiile reprezintă două din cele mai noi creații 
ale iscusinței fi măiestriei tehnicienilor sovie
tici. Așa -risa „bricheta” mi e altceva decât 
un motor minuscul (de mărimea unui pahar) 
care cântărește abia 390 de grame. Cu toate 
dimensiunile sale pitice, motorul are 1,5 CP 
fi obține 6800 turații pe minut. El poate ac
ționa o motoretă oare să circule cu o viteză 
de 45 km/oră.

„Cutia de biscuiți” este tot un liliputan, 
de data asta... al eterului; un aparat de ra
dio portativ, care cântărește 0,950 kg. El are 
o antenă interioară, cu ferită, și funcționează 
pe unde medii și lungi. Noutatea cu adevă. 
rac senzațională este că aparatul, datorită 
bateriei speciale cu care e înzestrat, poate 
funcționa și cu... energie solară. In cinstea 
celui de al treilea satelit sovietic al pămîn
tului, micro-radioul a fost denumit de con
structorii săi „SPUTNTK**.

PțO V® STI RE IN IMAGINI 
PE A.WE1SS- t>ESENE N» ZAMFIR

REZUMATUL CAPITALULUI 
PRECEDENT

Pe neașteptate, copiii sint atacați de un i 
grup de oameni necunoscuți care îi Urăsc

1 intr-o peșteră cunoscută, sub numele de
„Peștera ursului". Bandiții încearcă sT ' 
afle dacă nu cumva copiii sînt în legătură 
cu cineva din afară. iDeși supuși la chi
nuri, ei nu scot nici un cuvînt. Atunci 
hotărăsc să-i ucidă.

EL TRANSMISE IN R 
, SÎNT URMĂRIT-

SCHIMB DIRECȚIA 
ÎNCERC SĂ-I 
O CURSĂ 
PE CĂRAREA
DINTRE

‘STÎNCI

; 8ĂLUȚĂ
i CĂUTA PRIN ORICE 

MIJLOACE SÂ SCAPE 
CÎT MAI REPEDE DE 

URMĂRITORUL SĂU,



Pentru a suta oară pe scenă
gonrmnrrinfinnri^^ o o o oojl a
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Aproape toți sighișorenii își purtau 
pașii, în după-amiaza acelei zile de fe
bruarie, spre Casa de cultură raională 
„Mihail Eminescu" Tineri, părinți și bu
nicuțe. pionieri și școlari de la școlile 
din oraș se îndreptau grăbiți spre sala 
de spectacole

— încotro mergeți? am întrebat un 
grup de pionieri

— Cum, nu știți?) Cercul de coregra
fie, de la Casa pionierilor din orașul nos
tru, dă astăzi al o sutălea spectacol!

Și, prins de mulțime, m-am po
menit în sala de spectacole. Cortina s-a 
ridicat încet, iar interpreții au inundat 
scena de voioșie și grație. Cu mișcări 
mlădioase și pline de gingășie, micii ba
lerini și balerine au interpretat fragmen
te din baletul „Cenușăreasa", din baletul 
„Visul" (pe o temă din viata pioniereas^ 
că) și baletul „Perla" (după un vechi 
basm care vorbește despre pățania unor 
copii neascultători).

Cu ropote de aplauze, spectatorii au 
răsplătit pe micii dar talentații balerini.

★
Cercul de coregrafie de la Casa pionie

rilor din Sighișoara nu are un trecut prea 
îndepărtat A luat ființă abia în anul 
1955 Atunci, printre cei care doreau să 
se înscrie în cerc, se aflau și Maria Fe- 
rezan și Poștoiu Eugenia. Două prietene, 
două colege de clasă, două noi pionie
re de la Școala de 7 ani nr. 2 din 
oraș.

— Vrem să ne înscriem și noi în cer
cul de coregrafie, au spus ele tovarășei 
Avachian, conducătoarea cercului. Și do
rința le-a fost îndeplinită.

Au început apoi pregătirile. Baletul 
este frumos, dar el cere muncă perseve
rentă, voință, dîrzenie și răbdare. Și cele 
două prietene 
greutăților...

29 ianuarie 
coregrafie au 
primul spectacol cu „Cenușăreasa". Prin
tre cei care au contribuit la reușita lui 
au fost și cele două prietene.

Timpul a trecut și în repertoriul cer
cului s-au înscris alte și alte spectacole, 
eu baletul „Visul" și apoi cu „Perla". 
Cele două colege au primit roluri din ce 
în ce mai grele, mai importante.

In după-amiaza aceea de februarie, 
cele două prietene s-au urcat pe scenă 
pentru a suta oară..

M-am interesat dacă pionierele Ferezan 
și Poștoiu sint tot atît de stăruitoare și 
în munca de învățătură.

— Sînt fruntașele clasei, a răspuns to
varășa Avachian. In catalog, în dreptul 
numelor lor
Și în munca de organizație sînt fruntașe. 
Poștoiu este președinta unității de pio
nieri nr 3 — unitate fruntașă. Ferezan

de ea

PASCALI!
1

nu s-au dat

1956. Copiii 
trăit prima

înapoi în fa|a

din cercul de 
mare bucurie;

sînt numai note 9 și 10.

fcțeste președinta detașamentului clasei 
JP^VlI-a, iar detașamentul condus 

este cel mai activ...
Măiestria celor din 

fie este cunoscută și 
diaș și Dumbrăveni, 
Mureș, Rupea și Biertan. De asemenea, 
în decursul celor trei ani de existență, 
în timpul vacanțelor de vară, micii ba
lerini din orașul Sighișoara au încîntat

coregra- 
din Me

cercul de 
pionierilor 

din Sibiu și Tg.

cu voioșia și grația lor pe pionierii din 
taberele de la Mamaia și Constanta, 
Brăila și Galați din tabăra inte-națio-

nală. Peste tot, ei s-au bucurat de apre
cierea caldă a spectatorilor.

I. NEDER
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După cum se știe, etapa 
pe zonă « Spartachiadei pio
nierilor ți școlarilor la jocuri 
sportive se va desfășura în 
primele 2jje ale lunii mai. 
Plnă atunci însă, trebuie să 
aibă loc etapele regionale. 
Acestea s-au desfășurat, pină 
acum, doar în 5 tegiuni 
și anume: București, Pi
tești, Ploești, Cluj și Con
stanța. Restul regiunilor vor 
organiza etapa regională în 
luna martie.

în citeva rlnduri vom cău-

Despre orașul meu 
natal, Pașcani, cred că 
ați auzit cu toții. E 
așezat pe malul Șire
tului, aproape în nor
dul Moldovei. în anii 
regimului demoorat. 
popular orașul nostru 
s-a schimbat mult. A 
devenit mai mare, 
mai frumos. Atelierele 
C.F.R. unde se fabrică 
vagoane, Depoul C.F.R. 
unde se repară loco
motive au fost reame- 
najate, mărite. De cu- 
rind s-a construit o 
nouă fabrică de ulei, 
upa de cărămidă și te
racotă. Orașul nostru 
este astăzi un adevă-

CONCUR!
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șaritier.
struiește Casa de Cul
tură a Tineretului, o 
nouă clădire a gării 
C.F.R., un nou stadion 
sportiv, blocuri i 
citorești. Străzile 
care înainte 
„înnotai" în 
astăzi sînt 
asfaltate, iar 
noi pionierii 
dobim cu flori, plan, 
tăm pomi.

De-a lungul veacu
rilor, locuitorii 
șului nostru 
pentru un

ni un-
i pe 

vreme 
nămol, 

pietruite, 
tinerii și 
le împo.

ora. 
au luptat 
trai mai

bun, pentru fericirea 
celor muiți. Sînt mo. 
numente în cinstea 
răscoalei țăranilor din 
1907, a luptelor cefe
riștilor și petroliștilor 
din 1933, în cinstea 
Armatei Sovietice, eli
beratoare. Pe zi ce 
trece orașul nostru de
vine tot mai înfloritor. 
Si noi pionierii sîntem 
mîndri de aceasta.

LAURENȚIU 
SLATINEANU 

Școala de 7 ani nr. 7 
Pașcani

MINDRIA SATULUI
meleagurile noastre, fără îndoială 

că vede mai întîi școala. Iar dacă dorește să ne viziteze, să pof
tească. Noi, pionierii, îi vom conduce și în sălile de clasă, și în 
micul nostru laborator, și Ia colțul pionierilor. Școala noastră e 
mare și luminoasă. Ca să fie terminată mai curînd, am ajutat și 
noi. Am adus mortar zidarilor, am dat țiglă „la mînă“ meșterilor 
pe acoperiș, am cărat scînduri, am ajutat la curățenie. Acum e o 
adevărată plăcere să înveți. Și noi sîntem mîndri de școala noastră.

Dacă cineva poposește pe

aTmmnmmnmrmnnr^^

GRIGORE BĂLAN 
comuna Bumbești-Pițic, 

raionul Novaci, regiunea Craiova

înaintea semnalului de
ta să vă prezentăm unele 
constatări pe care le-am fă
cut urmărind desfășurarea 
acestor întreceri
PREGĂTIREA ECHIPELOR
La etapa regională a Spar
tachiadei — la jocuri spor
tive — care s-a desfășurat 
la Ploești, cîștigătoarea tur
neului de handbal-băieți, de 
pildă, s-a putut întrevedea 
încă după desfășurarea pri
melor meciuri, cind echipa 
Școlii medii nr. 1 din Bu
zău a ciștigat întîlnirile la 
scoruri categorice: 15—0 cu 
Școala de 7 ani din comuna 
Vadul Pașii, 16—0 cu Cis- 
lăul etc. Toți componența 
echipei din Buzău ,ș-au do
vedit a fi bine pregătiți. Nu 
numai cei 11 jucători de 
bază, ci și rezervele. Ace
lași lucru se poate spune 
despre echipa de oină a Șco-

ții de 7 ani din comuna 
Curcani, regiunea București, 
care — pe lingă făptui că a 
jucat foarte bine — a știut 
să se descurce în clipe „gre
le", jucătorii păstrîndu-și 
calmul și acționînd cu pre
cizie.

De asemenea, bine pregă
tite au fost echipele din 

Gherla, regiunea Cluj, cîști- 
gătoare ale etapei regionale 
etc.

CEVA DESPRE 
ORGANIZARE

La acest ,,capitol" vrem 
să vorbim, pe scurt, despre 
două 
părut 
tante. 
vorba 
ae organizare a Spartachia- 
dei, din regiunea București, 
care a inclus o etapă „in
termediară" : etapa pe cen-

lucruri care ni s-au 
a fi destul de impor- 
în primul rînd este 
de inițiativa comisiei

începere
tre de raioane. în felul a- 
cesta, pe lingă faptul că 
s-au făcut importante eco
nomii, s-a putut face o ve
rificare, în plus, a echipelor.

Iar în al doilea rînd este 
vorba de programarea me
ciurilor La etapa regională 
a Spartachiadei care s-a des
fășurat ia Ploești, din cauza 
unei programări necorespun
zătoare a meciurilor, echipa 
de fotbal din Tîrgoviște, 
considerată, pe drept, cea 
mai bună, a fost eliminată. 
Cauza ?... Jucătorii au fost 
nevoiți să joace patru me
ciuri într-o singură zi!

Credem că este bine ca în 
regiunile unde urmează să 
se desfășoare etapa regiona
lă a Spartachiadei, la jocuri 
sportive, comisiile de orga
nizare să țină seama și de 
aceste lucruri.

EMIL DOBRESCU
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gazetei„Pionierskaja Fravda" peanut I958.au fost pre
miate mai multe creații ale pionierilor și școlarilor so
vietici. Publicăm mai jos una din povestirile premiate^? 
scrîsă ^panierul Vcîodea Ko!odeajr.j, din Zaporojie.

In cadrul ccr.cursuîui literar organizat de redacția
Ini DInnlnrc Iz oi o Urourla** na

Mișa. hai Mișa, ia-mă și pe mine! 
repeta pentru a zecea oară pe un t >n 
plîngăreț un băiețel de vreo 10 am. Șe
dea lingă sobă și-l privea pe trate e său 
cu ochii plini de rriîndrie. Mișa. un flă
cău de vreo șaptesprezece am, se vede 
că era învățat mai de mult cu astfel de 
scene, de aceea nu dădea nici un le! de 
atenție fratelui său mai mic- Se incălță 
CU niște cizme de cauciuc înalte, luă o 
armă veche de vînătoare, o puse pe 
umăr și dădu să iasă alară.

— Mișa I — strigă deodată frățiorul 
mai mic — mama a spus să iei t «porul 
și să tai în luncă nuiele I Coșnița 
veche s-a desfăcut de tet 
pielită alta.

Mișa, care apucase să 
se încruntă nemulțumit:

— B.ne. Dar tu, Vitea. 
țiile ? — îl întrebă el ț 
după o clipă de tăcere.

— Le-am term.nat aseară — răspunse 
Vitea repede. Tu te-ai plimbat ieri toată 
ziua, fiindcă a fost simbătă, iar eh mi-am 
făcut lecțiile.

_— Bine, bine, nu mai trăncăni. Imbra- 
că-te repede, ai să duci toporul cel pu
țin. Că toate trebuie să le tacă Mișa, 
iar mititelul de Vitea. șade întotdeauna.

Vitea nu se lăsă așteptat. își puse 
repede paltonul, luă căciula, se incălță 
și el cu niște cizme mari de cauciuc, 
prinse toporul de curea și porni in urma 
fratelui lăpăind prin noroi.

Cei doi frați se îndreptară către vizui
nile vulpilor pentru a verifica capcanele. 
Vitea de-abia se putea ține după lunga
nul de trate-său: toporul se desprindea 
mereu din curea și-i împiedica mersul. 
Tot mai des băieții erau nevoiți să oco
lească băltoace, să se strecoare prin de
sișul stufului. In cele din urmă ieșiră 
pe o colină nisipoasă.

— Să nu faci zgomot — îl preveni 
Mișa pe Vitea.

Apoi luă arma în mîini și porni în 
fugă pe coasta colinei. Vitea îl urmărea 
pe Mișa din ochi, cum sărea cu arma în 
mînă, peste tufișuri și buturugi. în fa|ă 
se zărea apărind și dispârind blana gal
benă a unei vulpi. Atunci înfingînd to
porul într-o buturugă se luă după Mișa 
cit îl lăsau cizmele să alerge. Dar Mișa 
intră în curînd într-un desiș de stuf și 
dispăru.

Lui Vitea îi venea să plîngă de necaz. 
Dorea atît de mult să vadă o .vulpe vie. 
Dar deodată dinspre stuf, se auzi un foc 
de armă. Vitea uită îndată de plîns și 
ascultă cu atenție. Din nou se auzi o 
împușcătură Din<j la o parte stuful des 
Vitea se grăbi în direcția focurilor.

auzi aproape de tot

a

.....
— Vitea — -ontinuă MiȘa mergi 

vreo două sute de metri în dreapta, apoi 
ieși pe partea cealaltă. Mi se pare că 
am nimerit mtr-o mlaștină

Leoarcă de sudoare. Vitea &i 'scoase

cizmele din nămol și se repezi să oco
lească locul. Ieși în sfîrșit din stuf și se 
afla pe pămînt tare. O luă la fugă spre 
tufișurile de nuiele, care creșteau pe 
malul înalt al mlaștinei. Dădu la o par
te nuielele și rămase încremenit. I se 
urcă un nod în gît și»lacrimile îi țîșniră 
fără voie din ochi.

— Mișa, Miș... Ce-i cu tine Mișa ? — 
striga el. Se părea că mai jos de ge
nunchi Mișa nu mai are picioare. Ținea 
arma în mîini și scotea tuburile cartu
șelor trase.

— Și de ce zbieri ? Nu te teme 1 Pros
tule, nu s-a întîmplat nimic rău. Am să 
ies îndată din blestemata asta de mlași 
tină. Unde e toporul ?

— Eu-eu-eu l-am lăsat a-a-colo 1 —i 
plînse și mai tare Vitea.

— Hai, hai, nu mai plînge.
Vitea înainta cîtiva pași.
— Stai acolo I îl opri Mișa — prii 

vește în partea cealaltă, ce vezi?
Vitea își șterse lacrimile și se uită în 

direcția arătată de Mișa.
— Văd un copac.
— E noduros ?
— Da, e noduros.

durere în suflet. Acum nu se mai uita 
nici la buturugi, nici la zgîrieturi, alerga 
într-una spre stuf, lată și tufișurile de 
nuiele. Băiatul se opri pe mal clătinîn- 
du-se. 11 văzu pe Mișa palid, dar liniștit. 
Stătea înfundat în mlaștină pînă la 
brîu. Scosese flanela de pe el, o întin
sese în fața sa peste mlaștină și se spri
jinea ușor pe ea.

— L-ai adus? — se bucură el, văzîn- 
du-l pe Vitea. — Ei, bine, acum să mă 
asculji pe mine. Vei tăia nuiele și Ie 
vei întinde peste mlaștină în chip de 
pod, pînă ce vei ajunge la mine. Să 
începi de acolo de unde stai.

Vitea alergă la tufișul din marginea 
mlaștinei și începu să taie înfrigurat 
nuielele tari și elastice. Luă un braț de 
nuiele și le așternu pe mlaștină. Se făcu 
un covoraș de-abia de o jumătate de 
metru. Iar pînă la Mișa mai erau vreo 
șase metri.

— Grăbește-te, Vitea — îi spuse Mișa 
îngrijorat. Taie-le repede, dar fii atent, 
să nu-ti tai picioarele.

Vitea se năpusti din nou asupra nuie- 
lelor. Mîinile lui mici săltau mereu to
porul greu și-l lăsau să cadă cu putere 
peste tufiș. Mușchii îl dureau de obo
seală. Dar el nu băga în seamă nimic 
și continua să taie lăstarii verzi care 
trebuiau să salveze viața fratelui său. 
Tăia, căra spre mlaștină, îi așternea 
peste ea, apoi tăia din nou.

Sub cămașa udă de sudoare, pieptul' 
mic, îi sălta ritmic. Mai rămăsese pînă 
la Mișa cam un metru și jumătate. El se 
scufundase în mlaștină pînă în 
se uita cu nădejde Ia ajutorul 
apropia. Vitea aruncă ultimul 
nuiele:

— M-M-Mișa 1 Dă mîna 1
— Stai puțin. Proptește-te bine. Așea- 

ză-ți picioarele cum trebuie. Așa. Trage 1
Vitea își propti picioarele de nuiel^, 

și începu să tragă. Mișa înceta 
să se afunde, dar mlaștina îl ținea 
strîns în brațele ei. Vitea își în
corda puterile, vreascurile se afundară 
în mlaștină, brațele parcă erau gata să 
se rupă din încheieturi, iată însă că 
Mișa începu să se elibereze. Nămolul în
tocmai ca o cocă, dar negru și greu mi
rositor, nu voia să-și elibereze prea ușor 
prada. Tn sfîrșit, i-au apărut și picioa
rele. încă un efort — și iată, Mișa, 
sleit de puteri, stă întins pe nuiele. Dar 
cum puterile l-au părăsit și pe Vitea, 
se prăvăli peste fratele său. Mișa se ri
dică, își luă fratele în brațe și păși, clă< 
tinîndu-se, pe podul șubred de 
Ieșiră pe mal. Vitea deschise

— Mișa, ai ieșit ? — șopti 
zele uscate. — Dar vulpea.

deschidă

de Votodea Kolodeajnîi
în

simtă

piept și 
care se 
braț de

»r

strigă plin de bucurie 
cu greu cizmele din

EDUARD PELMUȘ
\ l-a Școala I L. Carag’ale 

București

și trebuie

cl. a

Desen de C. Plăcintă

1- Citește pentru... alții — Creion metalic.
2. Lucrare de control. 3. Posesiv — Marin

OLTOi.
PIM.U1

— Aha, înseamnă că am nimerit 
m’aștina „Colțul lupului". Ascultă Viteal 
Fugi repede după topor. N-am șă pot 
ieși fără el. Vei putea trece spre colină 
numai pe drumul pe care ai venît în
coace, Vitea siniorcăind din nas se re? 
pezj înapoi.

Ii vpnea greu să fugă. Se opri o clipă, 
smulse paltonul de pe el, trase cizmele 
din picioare și alergă mai departe. Stu-. 
ful se’ terminase. Vitea se încurca în tu
fișuri, se împiedica de buturugi. In fine, 
ajunse pe colina nisipoasă. Toporul era 
la locut tui. II smulse și porni în fugă 
înapoi. Se auziră întră două pocnituri de 
armă, care-l făcură pe Vitea să simtă nuiele, 

ochii.
el cu bu- 

, . unde e?
Acum, cînd pericolul trecuse își amin
tise de vulpe.

— E aici, am împușcat-o — îl liniști 
Mișa pe fratele său, lăsîndu-se jos pe 
iarba uscată — iat-o, colo, în tufișuri. 
Dar tu ești un băiat de Ispravă, Vitea. 
Ce băiat bun ești I — Vocea îi tremura. 
Apoi pe furiș, ștergîndu-șî cu mîneca 
murdară o lacrimă de pe obraz îl strînse 
cu putere la piept pe fratele său.

— Vite-a-a ! se 
vocea lui Mișa.

— Sînt a ci 1 — 
Vitea, trăgîndu-și 
nămol.

— Nu veni încoace — strigă grăbit 
Mișa. Aici e mlaștină t Mă auzi? Stai 
acolo I

Vitea se opri nehotărît. Dar dacă cum
va Mișa vrea să-l prostească ? A găsit 
ceva interesant și nu vrea să vadă și 
el ? In timp ce stătea pe gîndurrș ciz
mele i se înfundaseră în nămol aproape 
pe jumătate.

Oprescu — Și prin ei se elwnină toxinele. 
4. Spată- 5. Fibre sintetice — Trecătoare. 
6. Festivitatea deschiderii unei școli noi. 7. 
Aluminiu. In muzică- 8. Pronume. — Pan
talon ardelenesc. Conjuncție. 9- Se dau
înaintea examenelor orale (pl.) — II folosim 
la desen. 10. Staniu- — Anexă a tocului.

VERTICAL :
1. Versuri

cunoștințelor la sfîrșit de an școlar- — Ve
chii polonezi (sing) 3. Constantin Tomescu.

de AL Beniuc. 2. Verificarea

. 'r» / Vn-iiioioilltll lUllIVJUU.
— Program- — Zinc. 4. Casa vechilor zel 
antici. — Cămașă înflorată. 5. O lucrare ce 
se efectuează regulat la concursul Prono- 
expres — 6 Radu Popescu — Șterse. 7. Nu
meral — Calul 
șah. — (Jță ioii
— La tractor.

nordului. 8. Pentru — La 
— 9 Tlrg. 10- 41 la romani
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